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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provisni Jawa Timur. 

Pemilihan lokasi ini karena Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi 

dengan jumlah penduduk terbanyak di pulau jawa pada tahun 2011, pemilihan 

lokasi ini juga karena Provinsi ini dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia 

dan memiliki signifikansi perekonomiam yang cukup tinggi, yaitu berkontribusi 

14,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto Nasional namun kemiskinan di 

wilayah ini masih cenderung tinggi di Pulau Jawa yaitu menempati posisi ketiga. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif (sekunder), tujuan 

penelitian deskriptif kuantitatif adalah mengembangkan dan mengunakan model-

model matematis (anlisis), teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan 

hubungan-hubungan antar variabel. Data dan informasi kemudian diolah atau di 

analisis. Hasil penelitian ini hanya berlaku untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2011-2014. 

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. 

Penentuan jumlah populasi dengan memperhatikan kriteria kelengkapan data, 

dengan tahapan  yaitu sebagai berikut :
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No. Kabupaten/Kota PNPM Kesehatan Pendidikan Perum&Fasum Ket 
2011-2014 2011-2014 2011-2014 2011-2014 

1 Bangkalan √ √ √ √ Lengkap 

2 Banyuwangi √ √ √ √ Lengkap 
3 Blitar √ √ √ √ Lengkap 
4 Bojonegoro √ √ √ √ Lengkap 
5 Bondowoso √ √ √ √ Lengkap 
6 Gresik √ √ √ √ Lengkap 
7 Jember √ √ √ √ Lengkap 
8 Jombang √ √ √ √ Lengkap 
9 Kediri √ √ √ √ Lengkap 
10 Lamongan √ √ √ √ Lengkap 
11 Lumajang √ √ √ √ Lengkap 
12 Madiun √ √ √ √ Lengkap 
13 Magetan √ √ √ √ Lengkap 
14 Malang √ √ √ √ Lengkap 
15 Mojokerto √ √ √ √ Lengkap 
16 Nganjuk √ √ √ √ Lengkap 
17 Ngawi √ × × × × 
18 Pacitan √ √ √ √ Lengkap 
19 Pasuruan √ √ √ √ Lengkap 
20 Pamekasan √ × × × × 
21 Ponorogo √ √ √ √ Lengkap 
22 Probolinggo √ √ √ √ Lengkap 
23 Sampang √ √ √ √ Lengkap 
24 Sidoarjo √ × × × × 
25 Situbondo √ √ √ √ Lengkap 
26 Sumenep √ √ √ √ Lengkap 
27 Trenggalek √ √ √ √ Lengkap 
28 Tuban √ √ √ √ Lengkap 
29 Tulungangung √ √ √ √ Lengkap 
30 Kota Batu × √ √ √ × 
31 Kota Blitar × √ √ √ × 
32 Kota Kediri × √ √ √ × 
33 Kota Madiun × √ √ √ × 
34 Kota Malang × √ √ √ × 
35 Kota Mojokerto × √ √ √ × 
36 Kota Pasuruan × √ √ √ × 
37 Kota Probolinggo × √ √ √ × 
38 Kota Surabaya × √ √ √ × 

 

Tabel 3.1 

Rekapitulasi Kelangkapan data PNPM, Belanja Kesehatan, Belanja 
Pendidikan, Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum pada Kabupaten/Kota di 

Jawa Timur
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Dari 38 Kabupaten/Kota pada Tebel diatas dengan penentuan keriteria 

kelengkapan data dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, ada 26 Kabupaten yang 

memenuhi keriteria. Sehingga populasi yang digunakan yaitu 26 Kabupatan selama 

4 (empat) tahun dan tidak terdapat sampel dalam penelitian ini, karena mengamati 

seluruh dari 26 Kabupaten yang memiliki data lengkap.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam 

bentuk data panel, dari tahun 2011-2014 pada Kabupaten di Jawa Timur yang 

sudah diolah dalam bentuk laporan tertulis atau dokumen lainnya. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Anggaran PNPM Mandiri tahun 2011-2014 

2. APBD Kabupaten/Kota Jawa Timur menurut fungsi tahun 2011-2014 

3. Data kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur tahun 2011-2014 

4. Data pendukung lainnya. 

Sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber 

dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), Badan Pusat Statistik (BPS) 

Provinsi Jawa Timur, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Republik Indonesia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 

Timur. 

 

 



51 
 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dilakukan dengan menyalin 

dokumen-dokumen atau publikasi mengenai PNPM Mandiri, kemiskinan, dan 

Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang urusan pendidikan, kesehatan, 

dan infrastruktur. Dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi dan 

membuktikan penelitian yang telah dilakukan.  

E. Teknik Analisa Data 

Metode analisis untuk menganalisis Pengaruh PNPM Mandiri, Belanja 

Pemerintah Daerah (kesehatan, pendidikan, perumahan dan fasilitas umum) 

terhadap kemiskinan adalah deskriptif kuantitatif. 

1. Analisis Regresi Panel 

Model regresi data panel menggunakan tiga model yaitu common effect, fixed 

effect, dan random effect. Metode yang digunakan untuk pemilihan model terbaik 

apakah Comoon Effect, Fixed Effect, atau random effect adalah uji hausman dan uji 

chow. Persamaanya adalah : 

𝑌 = 𝑎 +  𝑙𝑜𝑔 𝛽1𝑋1 + 𝑙𝑜𝑔𝛽2𝑋2 + 𝑙𝑜𝑔𝛽3𝑋3 + 𝑙𝑜𝑔𝛽3𝑋3 + 𝑒𝑖 

𝑌 = tingkat Kemiskinan 

𝑎 = Konstanta 

𝛽1 − 𝛽4 = Koefisien regresi 
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X1 = Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan 

X2 = Belanja Kesehatan 

X3 = Belanja Pendidikan 

X4 = Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum 

Model ini digunakan untuk mengetahui pengaruh PNPM Mandiri perdesaan dan 

Belanja Pemerintah Daerah urusan kesehatan, pendidikan, dan Perumahan dan 

Fasilitas Umum terhadap kemiskinan mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 

2014.  

2. Pengujian Asumsi Klasik  

Untuk mendapatkan model yang efisien dan konsisten maka diperlukan uji 

asumsi klasik. uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi model regresi tidak terjadi penyimpangan asimsi klasik, dalam regresi 

data panel uji yang dilakukan adalah uji Multikolinearitas dan Heterokedastisitas. 

a. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat adanya korelasi antar satu 

pengamatan dengan pengamatan lainnya tetapi masih dalam satu variabel yang 

sama. Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antar 

error dari satu pengamatan dengan error pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi 

adanya autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson, terdapat dua titik kritis yang 

digunakan yaitu Upper critical value (du) dan Lower critical value (dl). Kriteria 

deteksi autokorelasi dengan statistik uji Durbin-Watson yaitu : 

a. Jika d<dL atau d>4-dL maka H0 ditolak 
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b. Jika dU<d<4-dU maka gagal tolak H0 

c. Jika dL<d<dU atau 4-dU<d<4-dL maka uji Durbin-Watson tidak 

menghasilkan hasil yang akurat (inconclusive) 

 H0 : tidak terdapat autokorelasi 

H1 : terdapat autokorelasi 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Tujuan uji multikolonieritas adalah untuk menguji korelasi antara variabel 

bebas (independen) dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebas. Pengukurannya dilihat dari nilai korelasi 

antara variabel bebas, dapat menunjukkan adanya multikolineritas serius jika r12 ≥ 

0.9. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji ketidaksamaan varian dari residual 

suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari heteroskedasitas. Untuk mendeteksi adanya heterikedastisitas dapat 

menggunakan metode General Least Square (Cross section Weight) atau 

pembobotan yaitu dengan membandingkan sum square residual pada Weighted 

Statistics dengan sum squared residual pada Unwighted Statistics. Jika sum square 

residual Weighted Statistics lebih kecil dari sum squared residual Unwighted 

Statistics, maka terjadi heterokedastisitas. 

 

3. Pengujian Hipotesis 
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Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan alat uji statistika, 

dengan uji F dan uji t dengan derajat signifikan atau derajat kepercayaan 0,05 (5%). 

a. Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikan variabel independen terhadap 

variabel dependen secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan 

probabilitas variabel dengan α = 0,05. Jika probabilitas lebih besar dari α = 0,05 

maka variabel dikatakan tidak signifikan, dan jika probabilitas lebih kecil dari α = 

0,05 maka variabel dikatakan signifikan, atau membandingkan t hitung dengan 

tabel. Jika t hitung < t tabel maka Hο diterima dan H1 ditolak, Jika t hitung > t 

tabel maka H1 diterima dan Hο ditolak. 

b. Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan 

membandingkan probabilitas variabel dengan α = 0,05. Jika probabilitas lebih 

besar dari α = 0,05 maka variabel dikatakan tidak signifikan, dan jika probabilitas 

lebih kecil dari α = 0,05 maka variabel dikatakan signifikan, atau membandingkan 

F hitung dengan F tabel. Jika F hitung < F tabel maka Hο diterima dan H1 ditolak, 

Jika F hitung > F tabel maka H1 diterima dan Hο ditolak. 

c. Koefisien Determinasi 

Menguji tingkat keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen 

yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (adjusted R-square). 
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Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya 

dengan variabel dependen kecil, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen 

dalam model. 

F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan 

variabel independen. PNPM Mandiri dan Belanja pemerintah daerah merupakan 

variabel independen, Kemiskinan merupakan variabel dependen. 

1. PNPM Mandiri  

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-MP adalah dana 

anggaran berbasis desa untuk program pemberdayaan masyarakat desa, dalam 

satuan milyaran rupiah yang proksinya diberikan pada tingkat kecamatan untuk 

mengurangi kemiskinan. 

2. Belanja Pemerintah Daerah 

Belanja pemerintah daerah adalah belanja yang manfaatnya besar terhadap 

masyarakat, terutama masyarakat miskin. Terdiri dari belanja bidang pendidikan, 

kesehatan, dan perumahan dan fasilitas umum, dalam satuan milyaran rupiah. 

a. Belanja Kesehatan 

Belanja kesehatan adalah belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah yang 

digunakan untuk pelayanan dasar kesehatan masyarakat miskin. 
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b. Belanja Pendidikan 

Belanja pendidikan adalah belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah yang 

digunakan untuk membantu pendidikan masyarakat miskin, khususnya 

pendidikan dasar.  

c. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum 

Belanja perumahan dan fasilitas umum merupakan belanja infrastruktur 

untuk peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dasar yang 

layak. 

3. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah penduduk yang pendapatannya berada dibawah garis 

kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Kemiskinan dalam penelitiam ini diukur dari 

tingkat kemiskinan atau presentase kemiskinan yaitu perbandingan jumlah 

penduduk miskin dengan total keseluruhan penduduk. 

𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛𝑎𝑛 =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛
 × 10
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